Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Znojmo
Dotace od obce Chvalovice

Pravidla pro přidělení dotace 2019
Smyslem dotace je zamezit šíření moru včelího plodu, který ohrožuje zdraví včel a v případě
výskytu je nutno likvidovat (pálit) celé stanoviště a vyšetřovat velký okruh dalších stanovišť.
Jediným preventivním řešením je používání čistých, nových úlů a častá obměna včelího díla.
1. Dotace je bude přiznána jen řádným členům Českého svazu včelařů, z.s. základní
organizace Znojmo registrovaným k 1.1.2019 nebo novým členům, kteří převzali
stanoviště dědictvím.
2. Dotace není určena k rozšíření počtu včelstev!
3. Dotace bude poskytnuta včelaři formou sady: 1 balení přířezů a 1 kg mezistěn
(cca 850 Kč).
4. Dotovaná sada (1 balení přířezů 39x24 a 1 kg mezistěn) za 800 Kč bude poskytnuta
včelaři, který podá řádnou žádost a uhradí spoluúčast, která bude činit rozdíl mezi cenou
1 balení přířezů 39x24 a 1 kg mezistěn . Dále do konce roku doloží doklad o výměně
starého vosku za nové mezistěny.
5. Lze požadovat i jiný rozměr přířezů (lagstroth, čechoslovák, hoffmann atd), ale žadatel
doplatí rozdíl mezi přířezem 39x24 (11 Kč) a jeho požadavkem.
6. Výše dotace bude vypočtena z částky dotace přiznané obcí Chvalovice a celkového
počtu žadatelů.
7. Spoluúčast žadatele o dotované sady by měla činit minimálně 40% ceny.
8. Počet požadovaných dotovaných sad pro jednoho včelaře není omezen. Sady však
budou rozděleny rovnoměrně mezi všechny žádající včelaře po úhradě spoluúčasti
s tím, že v případě velkého zájmu rozhoduje datum podání žádosti.
9. Podat žádost bude možné po přiznání dotace obcí Chvalovice (2 polovina dubna).
Včelaři budou informováni o zahájení podávání přihlášek formou SMS.
10. Žádosti je nutno podat elektronicky nejpozději do 12.6.2019 na webu
www.vcelar-zn.cz.
11. Do 18. 6. 2019 obdrží každý žadatel emailem oznámení o počtu dotovaných sad a výši
spoluúčasti.
12. Žadatel musí do 30.7. 2019 zaplatit svoji spoluúčast a vyzvednout si na včelařské
prodejně přiznaný počet sad dle rozhodnutí výboru ZO ČSV Znojmo.
13. Příjemce musí prohlásit, že souhlasí se vstupem komise na jeho pozemek ke stanovišti
včelstev za účelem kontroly úlů.
14. Dotaci nelze kombinovat s jinou dotací, např. od MZe nebo JmK.
15. Nedodá-li žadatel do konce 30.11 2019 doklad o výměně starého vosku, bude vyzván
k vrácení dotace.
16. Příjemce dotace se musí zavázat, že v případě uvedení nepravdivých či nesprávných
údajů, neprodleně po zjištění dotaci vrátí a uhradí ZO Znojmo ČSV náklady spojené
s vyplacením a vymáháním.
17. Pravidla výše dotace mohou být upravena v závislosti na počtu realizovaných žádostí,
za předpokladu rovnosti pro všechny příjemce dotovaných sad.
Schváleno výborem ZO Znojmo, ČSV dne 14.2.2019
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